Sistemática de Trabalho Anual – 4º Ano A

Mais um ano se inicia, para esclarecer as dúvidas decorrentes do ano
preparamos com todo carinho algumas considerações
portantes :

im-

•

Horário de Entrada e Saída:
Matutino
Anos Iniciais (1º ao 5º) 7h15 às 10h15 aula ao vivo / 10h45 às 11h45 Classroom

•

Comunicação entre Pais e Professores: As lições de casa e comunicados serão postadas no Google Class e através das agendas para os alunos presenciais e através de email: professora.shirleiaugusta@gmail.com.

•

Lições de Casa: As tarefas de casa farão parte de um critério de avaliação e deverão ser produzidas criteriosamente pelos alunos. Sugerimos que escolham um local apropriado para desenvolvê-las. É dever do aluno fazer e entregar as lições completas e organizadas.

•

Material Escolar:
No momento, os matérias devem ficar em casa, trata-se de uma questão de HIGIENE, pois se guardarmos todos os materiais o
manuseio será coletivo, portanto, pedimos a colaboração de todos, IDENTIFICANDO cada material, colocando uma etiqueta com
nome completo e turma.
•

•

É mais seguro para o seu filho, nesse momento, ter o seu material completo, para que não precise emprestar dos colegas,
então, faz-se extremamente necessário que cada criança tenha seu próprio , pois do contrário, o(a) aluno(a) não terá como
realizar a atividade.
Quando precisarmos realizar uma atividade especial, solicitaremos com antecedência, o material que utilizaremos e a data
em que será utilizado.

•

Faltas e Atrasos: Devem ser evitadas, sabendo que os alunos são avaliados constantemente. No caso de faltas por viagem os
alunos deverão se inteirar do conteúdo perdido como provas e trabalhos. Os atrasos prejudicam o aluno, pois a aula inicia pontualmente nos horário informados acima. Todos os dias será feita a chamada, para os alunos presenciais e on-line.

•

Avaliações :Serão feitas com provas, atividades avaliativas e trabalhos, Elas acontecerão de maneira continua, de acordo com
os temas estudados. Os responsáveis serão avisados através do Google Class ou pela agenda com antecedência. Caso o aluno
falte em dia de prova, faz se necessário a apresentação do atestado médico ou justificativa aceitável no dia seguinte, não basta
somente ligar, para que o aluno faça a Avaliação . Na existência de provas com notas vermelhas, os pais serão informados, via
agenda e pelo Google Class, solicitando a sua assinatura e com a data da recuperação já agendada.

•

Atividades Avaliativas: Acontecerão presencial (para os alunos que estiverem na escola) e on-line (para os alunos que estiverem assistindo de casa), no Google Class.

Recuperação: A recuperação só poderá ser feita na data agendada, não havendo uma segunda data. A nota da recuperação não
será substituída, será somada e dividida com a nota da prova. O comportamento, participação, presença, interação social e responsabilidade do aluno fazem parte do processo avaliativo. No final do ano letivo o aluno deve somar 20 pontos, caso não ocorra ele deverá
fazer a recuperação final.
•

Cadernos: Serão utilizados paralelamente com os livros de acordo com o conteúdo trabalhado.

•

Livros Didáticos: São utilizados na sala de aula e enviados também para lição de casa. Peço que não faça lições que não foram
solicitadas.

•

Uniforme: Parte integrante do regimento escolar. Seu uso é imprescindível, inclusive nas aulas on-line.

•

Atendimento e Reunião de Pais:Caso necessitem conversar com a professora, solicitamos que agendem um horário para nos
organizarmos com as aulas especiais. As reuniões acontecem no final do bimestres, os pais convocados e/ou reconvocações
serão comunicados através da agenda ou e-mail.

•
•

Disciplina: É importante ressaltar que a ordem e a disciplina são trabalhadas em conjunto. Em nossa primeira semana fizemos
nossa lista de combinados. Há no colégio um mecanismo de informação o R.O. (Registro de Ocorrência) com ele informamos aos Srs. qualquer intercorrência. Ele não é uma punição, pois acreditamos que os pais merecem ser informados do que
ocorre com seu filho no ambiente escolar e na aula on-line.

•

Para garantir o distanciamento social e por questões de higiene, o tempo de aula presencial foi reduzido e não haverá recreio
para nenhuma turma, faz se necessário, que os alunos que assistirão a aula presencial tomem café da manhã reforçado em
casa e tragam suas garrafas de água, neste momento.

•

Solicito que orientem seus filhos quanto a higiene e cuidados pessoais (uso do álcool em gel e máscaras).

•

O(A) aluno(a) receberá um horário para saber quais os livros e materiais deverá trazer a cada dia.

•
•

Solicito que os pais estejam diariamente atentos ao aplicativo e o Google Class.

•

Aula on-line: Durante as aulas remotas (pelo zoom), os alunos deverão ficar o tempo inteiro com o áudio desligado, eles apenas ouvirão a professora e os colegas, neste momento não poderão participar tirando dúvidas e/ou interagindo com a professora
e os colegas.
•

Eles farão as tarefas, acompanharão as explicações, mas deixarão para tirar as dúvidas e falar com a professora, pedindo orientações, apenas no horário das10h45-11h45 para os alunos da manhã, no Google Class. Ou seja, logo após
o final das aulas presenciais. Portanto, durante o horário de aulas, o aluno que estiver assistindo aulas virtualmente
NÃO PODERÁ TIRAR DÚVIDAS COM A PROFESSORA! ESTARÁ SEM COMUNICAÇÃO!

•

Com a ajuda de um adulto, a dúvida será anotada e TODA a classe irá para a sala virtual após a aula presencial. Neste

momento, todas as dúvidas serão tiradas, e todos os alunos poderão participar. Os alunos presenciais que já chegaram
em casa e os alunos que assistiram de casa.
Espero do aluno (a) sua interação em busca de um ambiente agradável de aprendizado e que através de suas experiências possamos juntos obter conhecimento. Acreditamos que somente há crescimento nesta troca de saberes. Desde já agradecemos pela
confiança prévia e queremos que saibam que seu filho (a) é pra nós um presente maravilhoso do nosso Deus e vocês parceiros
na educação deles.
Um feliz 2021 a todos!!!
Profª Shirlei Augusta

